
רברבי י.

אפרקמו־ן

טהור- אפרסמון הרי
למאור. שמן

טוךים צל טורים הם נמשכים
לאפסים ערבות מאפסי

 יבולים" אחרית ?אין תחלה- אין3
 ון־ןסים שרשרות מפליגים ךשים,18

הקדושים הנצח ל.ימי
שן?או... כלעמת ושבים

החשמל ?תו־י את יחז מי
ההרים- לפסגות סקבושים

ןתחו.ן... .אנוש הגיג מטרת
 ההרים סלצי אל נגפו מי רגלי אי

 להצותן," העומדים כוכבים ?צניסי

 גתלשים גרגרים סד שמעה מי א^זן או

 ס/וןקיש שפריר אל ו^לם נצח ן-רי לחיק
למאורות בנשף להעלות

ז." רא1הנ תכלת ןם במסי על
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ההרים, בן נתיב צדו מי ועיני
ולמטה, הלאה

מתזזת, םזהי תהומות אל
למעלה, מלמטה לערוג ואחר
 של־אךם לבו על ולשעשע ת1להתל

 והגינו רוחו עם ןלשוב

שהימה?". שןית

טהו׳ר- אפךסמון הרי
מכים, מפזזים, מעעות הרי

מצריזזם, ?חביון מתפרנלים
 ההרים מבינות ומפרים, מךשיאים ןנבעים,

ולעברים... למטה למעלה,
 הנטפים המ:ת את לשמוע וזכה טהור ?י

הנשפים ?דממת הנופלים
 כמושי~■ ?ערות חיק אל צמאים, :מים לב על

 פרחים, עוללי פי אל שדפה, כרי שרב על

מצהיבים... ואילנות מוריקים פלגים על
ונרדם... עי.ף אנוש ראש ועל

:רדו, וממירים הנטפים שופעים
ויאבדו... :שגיאו :מלילו,

 משתרע דם ;ם, על אשר ן:ש

יגע; רובץ והוא מתחכזאים, וגליו
השאנן בתחומו הסהר ע־חץ אט

פניו... על מט:לות שלום של ורוחות
מושיטים דגים של כנופיות ופתאם
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 הל;לה, לאדר ראשיהם

 ושוקעים, עולים ושוב נטמרים, מתגלים,

 בחשאי. והומר, אז ה;ם ורוטט

 ה;ם? שועת את התבין

למים? המ;ם צמאון את
למים?... סנפירים ורטט
 האפל, העמק, הסבוך, ביער

 ראשו, את ;כף כי לאמיר אמיר

 רוחות, רך ומתלתל אלם נגה ךחוץ

 ;נוחו ;רעפו, נפלאים וצלילים

 החרישי... הדשא מצע על

 במחנה... חלומות פעמי וכמו

 הצומחים נשמות קול משק, ל1ק

 גופיהם גזעי סביב כאדים המשוטטות

 מעלה- לטללי מטה מטללי צמאות

 השיח?... התבין התדע,

 בעריסה, המטל ותינוק

 ןב<>ך. ת1עח5 עיניו את בל;לה ;פקח כי

 הקטנה בלשונו וילחך וילקק

 בשניה- דישן

?... התבין

טהור, אפרסמון הרי
ח,1תלפי הרי
 וטלאים חזינות ומרעיפי קטיב השמן זבי

של־מטה- הרים על
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 הצור מנקכת לספוג איש עין תלא ?י )!ץ,ה

שמים מךחבי משם ולהקיף
לאדם כוכבים להצית רוחו ;ד )תקצר
לאלים ונשמות
עדנין, לאסרית ולהסליג

הו־ים, תועפות על ויסף ועלה
 ?לוחות" ופנינים לשנ.ש אורות שם ולקט

 הרחוק הוזמה גלנל ?ם הלןלה כאשמו־ת וספר

 ס׳ןחקים׳ רקיע מאקלי הפטיש הלמות קול והקציב

כלבבו. העולם פחד מעט ןהופג
 הפקגות, לעולי ישתוממו מתחת ועמים

אןנ?ם... ולמטי עימם לעו?מי
ן...1הושימ כל ?ני על ?נשקפים

מעלה! של ן,ךים
 הערב׳ רקיעי על הטיב השמן זבי

 בחשאי ירחז וקיקר עדץשוט

ן התכלת ן!ל_קת על
׳5רקי לשולי ןי?נגח ידה פי וכוכב

דברים... ואין ולמד לאין
הלילה מרחב מלא תעבור ?חידה מנ;ה
ותנועה... רהש ואין

 מציץ ?תנער אדם שרעף ואמיר

 - ודךכים נתיבות ל״קצוי הפךגוד מעבר
ונעימים... ושךים אלהים ודן־כי
- ותשוב נים ל? כיתה אל תמלט ינשמה
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 ובצאתה... ?בואה ח־ע לא ואדם

 עךנים כרביבי רחוקות ושירות

 1 כל ופרדות תנחזנה, תךעפנוז, שפי
עץ; כל ןעמקה חזון פי תבה
 התשוקה, כנפי על הרוח וצף

 נעולים, היכלות שערי על לךפוק
 ונצורות, ופלאות אוצרות שמלאו

ולפנים... לפני

הקדש? בהררי יעלה מי
ב,1הט השמן הרי על .יעפיל מי

אפרסמון?... קךי1


